
 

 

 

แบบฟอรม KM การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ชื่อหนวยงาน งานสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมายของตัวชี้วัด องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

 

ยุทธศาสตรที ่2 การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเพื่อการเตบิโต

รวมกับการพฒันาประเทศ 
กลยุทธที่ 2.3 สงเสริมการเผยแพร

ผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค 

นวัตกรรม และผลงานบริการ

วิชาการ ในระดับชาติ และ

นานาชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาผลงานวิจัย ผลงาน

สรางสรรค  

การบริการวิชาการ นวัตกรรม 

และกําลงัคน เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

 

รอยละของอาจารยทีผ่าน

กระบวนการสามารถ

เขียนขอเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอ

สนับสนุนทุนจากแหลง

ทุนภายในและภายนอก

ได หรือเกิดผลงานทาง

วิชาการที่มีการเผยแพร

ในการประชุมวิชาการใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

ตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาต ิ 

หรือนําไปใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอน   

 

 

รอยละ 50 

 

1.พัฒนาทักษะการวิจัยใหกับบุคลากรในสังกัด 

2.ทําใหเกิดนกัวิจัยหนาใหมภายในองคกร 



 

 

 

แบบฟอรม KM แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชื่อหนวยงาน  : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร                             : สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาต ิและนานาชาต ิ

องคความรูที่จําเปน (K)                     : พัฒนาทักษะการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การดําเนินโครงการวิจัย และการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

ตัวชี้วัด (KPI)                                 : รอยละของอาจารยที่ผานกระบวนการสามารถเขยีนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนจากแหลงทุนภายใน/ภายนอกได  

เปาหมายของตัวชี้วัด                         : รอยละ 50 
ลําดับ

ที ่

กิจกรรมการจัดการความรู ระยะ 

เวลา 

ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปา 

หมาย 

ผูรับผิดชอบ สถานะ หมาย

เหต ุ

1 คนหาความรู 

- คณะกรรมการKM งานวิจัย  

ประชุมวิเคราะหประเด็นความรูดานงานวิจัย 

1 ประเด็น คือ กระบวนการสรางนักวิจัย 

ก.พ.63 

 

ประเด็นความรู 1 ประเด็น อาจารย/นักวิจัย 

จํานวน 10 คน 

คณะกรรมการKM

งานวิจัย 

  

2 การสรางและแสวงหาความรู 

- ประชุมและแลกเปลี่ยนความรูระหวาง

คณะกรรมการ KM งานวิจัย และ 

อาจารยในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห

วิทยาการ กําหนดใหมีการประชุมและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และมผีูจดบันทึก

และผูควบคุมเวลาตลอดระยะเวลาที่มีการ

ประชุม และมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 

หรือตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม   

 

มี.ค.-มิ.ย. 63 

 

 

 

จํานวนครั้งทีม่ีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

4 ครั้ง อาจารย/นักวิจัย 

จํานวน 10 คน 

อาจารย/นักวิจัย    



 

 

3 การจัดการความรูใหเปนระบบ 

- สรุปประเด็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู  

มี.ค.-มิ.ย. 63 

 

เรื่อง 1 เรื่อง อาจารย/นักวิจัย 

จํานวน 10 คน 

อาจารย/นักวิจัย    

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู 

- คณะกรรมการฯ เรียบเรียง และปรบัปรุง

เนื้อหาสรปุประเด็นและกลั่นกรองความรูจาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเปนรปูแบบเอกสาร

มาตรฐานเดียวกัน โดยคณะกรรมการKM

งานวิจัย 

ก.ค. 63 ประเด็นความรู 

ที่สามารถ 

สังเคราะหได 

1 เรื่อง อาจารย/นักวิจัย 

จํานวน 10 คน 

อาจารย/นักวิจัย    

5 การเขาถึงความรู 

- นําเสนอองคความรูที่ไดสังเคราะหเรียบรอย

แลวแกคณะผูบริหาร 

การเขาถึงองคความรู 

- มีการเผยแพรแนวปฏิบัตผิานทางหนา

เว็บไซตวิทยาลัยฯ และเฟสบุค เพือ่ให

อาจารย/นักวจิัย ไดใชเปนแนวทางปฏิบัต ิ 

ก.ค. 63 รอยละของผูใช 

ขอมูล 

รอยละ 50 อาจารย/นักวิจัย  อาจารย/นักวิจัย    

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

- นําความรูที่ไดไปใชเปนแนวทางในการสราง

นักวิจัยหนาใหม 

 

ก.ค. 63 จํานวนองคความรู 1 ดาน อาจารย/นักวจิัย คณะกรรมการKM

งานวิจัย 

  

7 การเรียนรู 

- คณะกรรมการKMงานวิจัย ติดตามผลการ

นําองคความรูไปใช 

 

ส.ค. 63 จํานวนผูนําองค

ความรูไปใช 

รอยละ 50 อาจารย/นักวจิัย คณะกรรมการKM

งานวิจัย 

  



 

 

 

ผูเก็บรวบรวม :          …………………………………………………….. 

                                  (นางสาวศศิรดี  พานชาตร)ี 

                                   เจาหนาที่บริหารงานวิจัย 

                           วันที่..............เดือน................ป........... 

 

ผูทบทวน :          …………………………………………………….. 

                              (นางเพ็ญวรัตน  พันธภัทรชัย) 

                  รองผูอํานวยการดานวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี

                          วันที.่.............เดือน................ป........... 

 

                                                          ผูอนุมัติ   :         …………………………………………………….. 

                                                                                           (นายนพดล  มณีเฑียร) 

                                                                           ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

                                                                                วันที่..............เดือน................ป........... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรม KM แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 

ชื่อหนวยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

เปาหมาย KM (Desired State) :  การสรางนักวิจัยหนาใหม 

หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม :     :  เกิดนักวิจัยหนาใหม อยางนอย 1 คน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสาํเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  สถานะ 

1 การบงชี้ความรู 

- คณะกรรมการระดมความคิดจาก

คณะกรรมการKM งานวิจัย ไดเลือก

ประเด็นความรูดานงานวิจัย 1 ประเด็น

คือ ทําแผนการจัดการความรู 

 

ประชุมและอภิปราย เพื่อให

ไดหัวขอในการจัดการองค

ความรู 

 

ก.พ.63 

 

 

ประเด็น

ความรู 

 

1 เรื่อง 

 

 

คอมพิวเตอร  

 

 

  

 - 

 

 

คณะกรรมการ

KM งานวิจัย 

 

 

 

2 การสรางและแสวงหาความรู 

- ประชุมและแลกเปลี่ยนความรูระหวาง

คณะกรรมการKMงานวิจัย อาจารย/

นักวิจัย  

  - กําหนดใหมีการประชุมและ

แลกเปลีย่นเรียนรูรวมกัน และมีผูจด

บันทึกและผูควบคุมเวลาตลอดระยะเวลา

ที่มีการประชุม และมีการประชุมเดือนละ 

1 ครั้ง   

 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

 

มี.ค.-มิ.ย. 63 

 

 

จํานวน 

 

 

 

4 ครั้ง 

 

 

 

คอมพิวเตอร  

โปรเจคเตอร 

 

3,000 

 

 

อาจารย/นักวิจัย 

จํานวน 10 คน 

 

 

× 

 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 

- มกีารจัดเก็บความรูใหเปนระบบเพื่อ

สะดวกในการคนหาความรู 

- การจัดการความรู ใหแบงตามประเด็น

ความรู ไดแก การเขียนขอเสนอโครงการ 

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

 

คณะกรรมการฯสรุปรวม

รวมองคความรู โดยแยก

ตามรายประเด็นความรู   

  
มิ.ย. 63 

 

ความรูราย

ประเด็น 

 

 

1 เรื่อง 

 

คอมพิวเตอร  

โปรเจคเตอร 

ปริ้นเตอร 

กระดาษA4 

 

- 

 

 

อาจารย/นักวิจัย 

จํานวน 10 คน 

 

 

 

× 

 



 

 

 

แบบฟอรม KM แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 

ชื่อหนวยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

เปาหมาย KM (Desired State) :  การสรางนักวิจัยหนาใหม 

หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม :     :  เกิดนักวิจัยหนาใหม อยางนอย 1 คน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสาํเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  สถานะ 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู 

- คณะกรรมการฯ เรียบเรียง และ

ปรับปรุงเนื้อหาสรุปประเด็นและ

กลั่นกรองความรูจากการแลกเปลี่ยน

เรียนรูใหเปนรูปแบบเอกสารมาตรฐาน

เดียวกัน โดยคณะกรรมการKMงานวิจัย 

 

สรุปผลและวิเคราะหองค

ความรู ใหอยูในรูปแบบของ

เอกสารใหมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

ก.ค. 63 

 

ประเด็น

ความรู 

ที่สามารถ 

สังเคราะห

ได 

 

1 เรื่อง 

 

คอมพิวเตอร 

ปริ้นเตอร 

กระดาษA4 

 

- 

 

อาจารย/นักวิจัย 

จํานวน 10 คน 

 

 

 

× 

 

5 การเขาถึงความรู 

- นําเสนอองคความรูที่ไดสังเคราะห

เรียบรอยแลวแกคณะผูบริหาร 

การเขาถึงองคความรู 

- มีการเผยแพรแนวปฏิบัติผานทางหนา

เว็บไซตวิทยาลัยฯ และเฟสบุค เพื่อให

อาจารย/นักวิจัย ไดใชเปนแนวทางปฏิบัต ิ

 

- เสนอคณะผูบริหาร 

- ประชาสัมพันธใหอาจารย/

นักวิจัย ทางเว็บไซต

วิทยาลัย และเฟสบุค 

 

 

ก.ค. 63 

 

รอยละ

ของผูใช 

ขอมูล 

 

รอยละ 50 

 

คอมพิวเตอร 

 

 

 

- 

 

อาจารย/นักวิจัย 

จํานวน 10 คน 

 

 

 

× 

 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

- นําองคความรูเรื่อง การวิจัยเชิงบูรณา

การตอบโจทยความตองการของประเทศ 

ไปใชเปนแนวทางในการเขียน

โครงการวิจัยตอไป 

 

การเรียนรูจากบุคคลและ  

การใหคําปรึกษาจากนักวิจัย

ที่มีประสบการณ/เชียวชาญ

ในแตละสาขา 

 
ก.ค. 63 

 

จํานวน

องค

ความรู 

 

1 ดาน 

 

คอมพิวเตอร 

 

- 

 

อาจารย/นักวิจัย 

จํานวน 10 คน 

 

 

 

× 

 

 



 

 

 

แบบฟอรม KM แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 

ชื่อหนวยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

เปาหมาย KM (Desired State) :  การสรางนักวิจัยหนาใหม 

หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม :     :  เกิดนักวิจัยหนาใหม อยางนอย 1 คน 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสาํเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  สถานะ 

7 การเรียนรู 

- คณะกรรมการ KMงานวิจัย ติดตามผล

การนําองคความรูไปใช 

 

คณะกรรมการฯ ประชุม

วิเคราะห สังเคราะห องค

ความรู การนําไปใช

ประโยชนไดจริง และเปนไป

ตามเปาหมายตัวชี้วัด  

 
ส.ค. 63 

 

จํานวน

ผูนําองค

ความรูไป

ใช 

 

รอยละ 50 

 

คอมพิวเตอร 
 

- 

 

อาจารย/นักวิจัย 

จํานวน 10 คน 

 

 

 

× 

 

 

ผูเก็บรวบรวม :          …………………………………………………….. 

                                  (นางสาวศศิรดี  พานชาตร)ี 

                                   เจาหนาที่บริหารงานวิจัย 

                           วันที่..............เดือน................ป........... 

 

ผูทบทวน :          …………………………………………………….. 

                              (นางเพ็ญวรัตน  พันธภัทรชัย) 

                  รองผูอํานวยการดานวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี

                          วันที.่.............เดือน................ป........... 

 

                                                          ผูอนุมัติ   :         …………………………………………………….. 

                                                                                           (นายนพดล  มณีเฑียร) 

                                                                           ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

                                                                                วันที่..............เดือน................ป........... 
 


